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YMPÄRISTÖjOHTAJAN KATSAUS

Pekka Vuononvirta

Vuosi 2005 oli ympäristöto.imessa historiallinen. Seudullinen, k-ymmenen
kunnan yhteinen ympäristölautakunta
ja yrnpä!istövirasro aloittivat toimintansa vuoden alussa. Toiminnan käynnistymistä edc:lsivät perusteelliset selvitystyöt hankkeen hyödyistä. Kuntien hyvä
yhteistyö ja erityisesti viranhaltijoiden
motivaatio uuden, valtakunnallisestikin
merkittävän hankkeen käynnistämisessä ovat olleet vahvat. Tästä on ollut hyvä jackaa.

Yhteistyösopimuksen mukaan kuntien
rnaksuosuuderoiUaanjatkossajakarnaan
ns. ruotteistamiseen perustuen. Tähän
liittyvä selvitystyö yhdessä Etelä-Suomen seutujen kanssa käynnistyi Efeko
Oy:n vetämänä projektina loppuvuodesta. Myös valtiovalta on nähnyt Oulun
seudun yrnpäristätoimen kehittämisen
vaJtakunnallisesci niin merkittäväksi. että
sisäasiainministeriö myönsi huomattavan yhteistoiminta-avustuksen toimintojemme kehittämiseen.

Oulun seudun ympädstölautakunta
kuuluu organisatorisesti Oulun kaupunginvaltuuston alaisuuteen ja koosruu
sopimuskuntien luottamusbenkilöistä.
Virasto kuuluu hallinnollisesti kaupungin organisaatioon. Vaikka lautakunnan
muodostaa eri kunnista valirut jäsenet.,
on lautakuntatyö ollut toimivaa ja tuloksellista. Samoin Oulun kaupungin ja
seudullisen ympäristölautakunnan roolit
asioita käsiteltäessä eivät ole olleet ristiriidassa. Tämäkin kermo Oulun seudun
kuntien hajusta onnistua tällä tärkeällä
roirnialalla.

Uuden, seudullisen lautakunnan työssä
kuntien vähäisten henkilöstövoimavarojen yhdistäminen on näkynyt ammattiosaamisen lisääntymisenä koko virastossa. Sijaisuusjärjestelyt on voiru hoitaa
aikaisempaa joustavammin ja henkilökunnan erikoisruminen kunkin viranhaJtijan ammattiosaaminen huomioiden on
lisännyt motivaatiota ja jaksamista tällä
lainsäädännöllisesti nopeasti kehittyvälIä toimialalla. Jolta seudullisen ympäristöviraston toimimoja voitaisiin vielä
entisestään tehostaa sekä vaJvontaa että
lupavalmisteJua parantaa. otetaan virastossa käyttöön toimintajärjestehnä. jonka laaclintaa on edelleen jatkettu.

Lautakunnan ja \~raston merlcittävin
työ painottui heti vuoden alussa ympäristästrategian työstäm.iseen. Tässä onnistuttUn hyvin ja uuden viraston työtä
on viety eteenpäin strategian mukaisesti. Perustlna työssä on ollut suunnitelmallisuus. riskikartoitukset ja tehtävien
priorisointi. Ensimmäisten kuukausien
aikana organisaation ylösajo vei varsinaisiin viranomaistehtävi.in suunnattua
aikaa. mutta tässäkin onnistuttiin hyvin
ja varsinaiset viranomaistoiminnot käynnistyivät nopeasti. Laboratoriotoinllnnot suunnattiin rnikrobioJogisiin tutkimuksiin ja laboramriotiJat suunniteltiin
näiden tarpeiden mukaisesti Teknologiakylään. Laboratoriohenkilöstön uudelleenjärjestelyt mahdollistivat kaikille
vakinaisille työsuhteen jatkumisen.

Oman erityispiirteensä lautakuntatyöhön ovat ruoneet sopimuskuntiin tehdyt
vierailut ja niissä pidetyt lautakuntakokoukset. Ybteistapaamisissa kunnat ovat
voineet tuoda näkemyksiään oman kuntansa ympäristökysymyksistä lautakuntatyön pohjaksi.
Haasteen seuraaville vuosille tuo palvelutason parantaminen tai vähintäänkin
säilyttäminen kaikissa sopimuskunnissa
sekä henkilökunnan riittävyys. Käytännössä tämä tarkoittaa ympäristölautakunnan työssä sitä. että kuntarajat ovat
poisruneet. palvelutaso on samanlainen
kaikille ja seutu käsitetään jatkossa selkeästi kokonaisuutena.

YMPÄRISTÖVIRASTON STRATEGIA

Oulun seudun ympäristöviraston strategia sisältää yhteisen rahdonilmaisun
ympäristön tulevaisuudesta sekä ympäristöviraston vastuunkannosta omalla
toimialalJaan. Strategia on näkemys siitä.
miten viraston toimintaa tuJee kehittää.
Oman haasteensa Oulun seudun ympäristöviraston toiminnalle antaa seuruyhre.istyö.

Oulun seudun yrnpäristöviraston strategian laadittiin ympäristölautakunnan ja
ympäristöviraston johtoryhmän yhteistyänä. Sttategiatyön aikana ympäristölautakunta ja ympärisrövirasron johtoryhmä pitivät neljä yhteistä tapaamista.

Lisäksi johtoryhmä työsci strategiaa
kuudessa eri istunnossa. Sisällöstä keskusteltiin työyksiköissä useita kertoja ja
strategiaJuonnos esiteltiin viraston työpaikka kokouksessa. YmpäristöJautakunta hyväksyi strategian elokuussa.

ARVOT

o Ympäristövastuullisuus
o Asukas- ja asiakaslähtöisyys
o Oikeudenmukaisuus
o Yhteistyökykyisyys ja avoimuus

VISIO
Hyvä ympäristö

yhteistyöllä.

TOIMINTA-AJATUS
Ympäristövirasto toimii kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
hyvän ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi sekä viihtyisän, terveydelle haitanoman elinympäristön ja puhtaiden elintarvikkeiden turvaamiseksi. Toiminnasta vastaa asiantunteva ja
motivoitunut henkilöstö.
.
STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT
G Hyvä ja terveydelle haitatan elinympäristö

o Kestävä kehitys osa seudun kaikkea toimintaa
Laadukkaat ympäristöpalvelut tasapuolisesti seudun alueella asuville ja toimiville.

o Kilpailukykyinen ja laadukkaita palveluja tuottava
elintarvike- ja ympärislölaboratorio

o Asiantuntevat ja riittävät henkilöstöresurssit

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS
JA PALVELU KYKY

o Viihtyisä ja turvallinen ympäristö
o Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi
o Asiantunteva ja tehokas palvelu
HENKILÖSTÖ JA KYVYKKYYS

o
o
o
o

Henkilöstön ammattitaidon
edistäminen
Työhyvinvoinnin edistäminen
Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen
Tasa-arvoinen, oikeudenmukainen

ja henkilöstöä kunnioittava

TOIMINTATAVAT
JA RAKENTEET

KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT

työyhteisö

o

o

Toiminnan varmuus ja
laadukkuus
Ympäristövastuun vahvistaminen ja kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtäminen koko
seudun toiminnassa

o Joustava yhteistyö ja vuorovaikutteinen toimintatapa
() Toiminnan kehittäminen

TALOUS

o Tasapainoinen talous

o Riittävät henkilöstöresurssit

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA

Lautakuntaan kuuluu 12 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista Oulun
kaupunki valitsee kuusi ja muut ympäristöyhteistyösopimuksen kunnat yhteensä kuusi jäsentä henkilökohtaisine
varajäsenineen. Kunnista, joissa lautakunnassa ei ole varsinaista jäsentä, on
kunnan valitsemalla varajäsenellä kokouksessa läsnäolo- ja pubeoikeus. Lau-

Varsinaiset jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Mari-Leena Kairivaara, Oulu, pj Satu Urpilainen, Oulu

Anneli Pekkarinen, Oulu

Timo Romppainen, Oulu
Jouni Petäjäaho, Oulu

Anu Hamari, Oulu

Esa Hofslagare, Oulu

Tarja Eade, Oulu

Juha Markkola, Oulu
Vesa Pöyhtäri, Oulu

Tiina Prittinen, Oulu

Hannu Natri. Oulu

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

takunnan puheenjohtaja on Oulusta ja

Heikki Suni, Kempele, varapj.

varapuheenjohtaja muusta sopimuskunnasta. Varapuheenjohtajuus on kiertävä
kuntien asukaslukuun perustuvan SUll-

Sirpa Pohjola, Kiiminki
Sinikka Vuoti, Oulunsalo

Antti Lithovius, Lumijoki, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Lauri Suomela, Hailuoto, puhe- ja läsnäolo-oikeus

ruusjärjestyksen mukaisesti.

Aarre Pitkänen, Muhos
Olavi Ojanperä, Liminka
Maire leinonen, Tyrnävä

Vuonna 2005 Oulun seudun ympäristölautakunta piti 15 kokousta, joissa käsi-

tdtiin yhteensä 342 asiakohtaa. Kokouksia pidettiin Oulun lisäksi Kempdeessä,
Tyrnävällä ja Muhoksen Metsäntutkimuslaitoksella.

Helena Kaikkonen, Kempele
Jussi Arpanen, Kiiminki
Markus Kiiskinen, Oulunsalo
Kirsti Airaksinen, Muhos

Kau pu ng in hall itu ksen
edustaja
Heikki Keränen

Muut
Pekka Vuononvirta, esittelijä

Marketta Karhu,
pöytäkirjanpitäjä

Pauli Haionen, 22.8.2005 saakka
Pertti Myliyselkä, 26.9.2005 alkaen

I

Kunta

Sisävesiä

Maapinta-ala

km'

km'
Ylikiiminki

Muhos
Liminka
Tyrnävä

Oulu
Kilminki
Lumijoki
Hailuoto

Kempele
Oulunsalo

20,37
12,86
4,78
3,84
11,89
12,19
0,21
2,64
0,12
0,87

1 040,70
783,83
638,81
485,55
373,10
326,81
208,34
195,18
110,02
80,78

Koko
pinta·ala

Väkiluku
31.12.2004

km'
1061,07
796,69
643,59
489,39
384,99
339,00
208,55
197,82
110,14
81,65

3332
8193
7037
5616
127 224
11 776
1 798
986
13981
9198
189 141

Yhteensä

Oulun seudun ympäristövirasto
Hallinto
Pekka Vuononvirta
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Ympäristönsuojelu
Marketta Karhu
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Ympäristöterveydenhuolto •
ja kuluttajaneuvonta
Maija Nurminen
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Eläinlääkintähuolto
Matti Rinnekangas
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Elintarvike- ja ympäristö

J

laboratorio
Seija Karjalainen
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HENKILÖKUNTA

Ympäristöviraston henkilöstö koostuu seudullisen yksikön perustamisvaiheessa yhteistoiminta-alueen kuntien

HENKILÖ5TÖTOIMIKUNTA
- JOHTORYHMÄ

palveluksessa olleista ympäI:istötoimen
viranhaltijoista. Vakinaisen henkilöstön
lukumäärä vuoden 2005 lopussa oli 52,
joista osa-aikaryötä tekeviä oli neljä.

QuJun seudun ympärisrövirastossa yhteisroimintaelimenä toimii johtoryhmä. Vuosille 2002-2005 valittu johtoryhmä jatkoi coimikautensa loppuun
31.12.2005 saakka. Johtoryhmä toimii

Oulun kesärekrytointikampanjan myötä
ympäristövirasco palkkasi 10 kesäharjoittelijaa yhden kuukauden kestäviin
palvelujaksoihin. Muita harjoittelijoita
eripituisissa harjoittelujaksoissa oli vuo-

myös viraston työsuojelutoimikuntana

ja työsuojeluasioita käsitellään vähintään
kerran kuukaudessa.

TYÖSUOJELU- JA
TYÖYHTEISÖTOIMINTA

den aikana yhteensä kuusi. Toimistoalan
oppisopimussuhteessa oli yksi henkilö.

Henkilöstöpankin kautta työllistettiin
yksi henkilö. Työllisyysvaroin hoidettuja palvelusopimuksia oli vuoden aikana
kolme.

Työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi hyväksyttiin työsuojelu- ja kehittämissuu.nn.itelma sekä työterveyshuollon
toimintasuunnitelma. Henkilöturvallisuusohje ja työturvallisuusDskikartoitus
päivirettUn. Pienelälnvastaanoton tiloihin hankittiin hälytysjärjestelmä. Lisäksi

Koulutus 2005
koulutuskerrat

koulutuspäivät

asennettiin atk-pohjainen hälytysjärjestelmä Kauppatorin kiinte.istössä kaikille
työntekijöille ja laboratoriossa näytteiden vastaanottoon. Koko henkilöstölle
kohdisretru Oulun Työterveyden organisoima ryöhyvinvointikysely suontett:iin
syksyllä.

Virasto osalliStW työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä edistävän llikuntaviraston "Kunnon Firma" -ohjelman
vuosikorttien hankintaan. Vuosikortin
käyttäjiä oli noin 15. Viraston osaamiskartoitus saatiin va.1mliksi keväällä ja esimiesten ja alaisten väliset kehiryskeskustelut käytiin elbit-järjestelmää käyttäen.
Työpaikkalwkoukset pidettiin helmi- ja
elokuussa.
Viraston virJcistyspäivää vietettiin IsoSyötteellä maaliskuussa. Huhtikuussa järjestettiin ympäristöJautakunnan ja
viraston yhteinen tutustumisillanvietto viraston tiloissa. Pikkujoulu pidettiin
marraskuussa. Kaupungin juhlavuoteen
liittyvä Aikamatka Oulu -rapahtuma oli
elokuussa Oulu-hallissa.

koulutuspv/

henkilö
Ympäristöterveysvalvonta
Ympäristönsuojelu

50

53
12

Eläi nl ääki ntä huolto
Elint. Ja ymp. laboratorio

19
7

Kuluttajaneuvonta

74
54
24
28
13

Sairauspoissaolot VUonna 2005

Ympärlstöte rveysva Ivonta
YmpärIstönsuojelu

Elä in Iää kl ntä huo Ito
Elint. ja ymp. laboratorio
Kul uttaJaneuvonta
Hallinto

4,6
4,9

4,0
2,3
6,5

Henkilöstö

sairauspoissaolokerrat

sairauspäivät

35

182

19

325

2

37

31
3
3

186
10
56

o ympäristöterveysvalvonta

17

o

11

ympäristönsuojelu

o eläinlääkintähuolto
o

elintarvike- ja
ym pä ri stö la bo rata rio

6

12

o

kuluttajaneuvonta

2

<)

hallinto
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kertomusvuoden toiminnassa keskityttiin lainsäädännön edellyttämään lupien
ja ilmoitusten käsittdyyn sekä valvonta- ja tarkastusroimintaan. Ympäristönsuojelun tehtäväkentän kanoittaminen
seuruyhteistyön käynnistämisvaiheessa
osoitti alueen ympäristölupavdvollisten kohteiden määrän olevan noin 300.
Erityistä huomiota kiinnitettiinkin toimintatapojen kehittämiseen ja sen seurauksena toiminnanharjoittajien yhdenmukaiseen kohteluun.
Ympäristölupia myönnettiin viraston
toimialueella vuoden 2005 aikana 33,
joista 13 oli ympärisrölautakunnan, 15
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Yllsi Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston myäntämää. Ympäristölautakunnan myöntämistä luvista suurin
osa koski ylijäämämaiden hyötykäyttöä
ja jakeluasemia. Kohteista viisi sijaitsee
Oulussa ja muut tasaisesti seudun kunnissa. Ympäristökeskuksen ja ympäristölupaviraston myöntamät ympäristöluvat koskivat pääsääntöisesti teollista
toimintaa ja sijoittuvat suurimmaksi
osaksi Ouluun.
Ym päristöl u patarpeena rvioi nteja
käsiteltiin 34 ja niistä pääosa oli eläinsuojia. Käsittelemättömiä ja keskeneräi-

siä arviointeja on toimialueella vielä lähes 70.
Ympäristönsuojelulain 60 §:n tarkoitlamia ilmoituksia tilapäistä melua aiheurtavasta toiminnasta käsiteltiin 49. Lisäksi 20 ilmoitettua tilapäistä
melua aiheuttavaa toimintaa voitiin toteuttaa ytnpäristönsuojelumääräysten
mukaisesti. Eniten ilinoiruksia tehtiin
ulkoilmakonsertcista ja erilaisista rakentamlstöistä. Neljäviidennestä kailcista ilmoitetuista toiminnoista oli Oulussa.
Lautakunnassa me1uilmoiruksia koskevia
päätöksiä tehtiin seitsemän. Päätökset
sisälsivät yhteensä 23 tapahtumaa, jotka
sijoittUivat pääosin kaupungin keskustaan. Ydinkeskustan alueen kesätapahtumien meluhaittojen ennaltaehkäisyssä
noudatettiin ympäristölautakunnan asiasta erikseen tekemää periaatepäätöstä.

Pilaantuneita maita koskevia asioita käsiteltiin laum-unnassa yhteensä 24 kertaa. Näistä kunnostuksen byväksymisiä
oli 13 ja ympäristökeskuksen lupapäätöksiä 6. Muita pima-asioita käsiteltiin
viisi kappaletta. Suurin osa tapauksista
oli polttonesteel1ä pilaantuneen maaperän kunnosrnksia,

l

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttäviä hankkeita oli ympäristölautakunnan toimialueella käynnissä neljä. Hankkeet koskivat Stora Enso
Oyj:n Pateniemen saha-alueen kunnostusta Oulussa, Välimaan pilaantuneiden
maiden käsittelykeskusta Kiimingissä,
seudullista monitoimikeskusta Kiimingissä sekä Seinäjoki-Oulu -radan tasonnostoa.
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn
uudet vaatimukset toivat mukanaan uusia velvoitteita vesi- ja viemäriverkon
ulkopuolella asmrille. Ympäristövirasto
järjesti toimialueen kunnissa kymmenen
asiasta informoivaa jätevesi-iltaa, joissa
osallistujia oli kaikkiaan noin 400.
Virasto oli mukana myös EU-rahoitteisessa "Haja-asutuksen käsittely Sangin- ja Muhosjoen AlMA-alueilla"
-hankkeessa, jossa kartoitettiin noin
1000 kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmät. Alueen asukkaille tarjottiin
kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa ja
opastettiin ns. hajajätevesiasetuksen vaatiman selvityksen tekemisessä. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin 200.
Hankkeessa laadittiin jätevesiopas, jota
jaetaan alueen kiinteistölle sekä erilaisissa tiedotustilaisuu1csissa.
Toimialakohtaisia ympäristöasioiden
hoidon kartoituksia tehtiin kaksi. Touko-kesäkuussa selvitettiin graafisen alan
yritysten jätehuolto-, kernikaali- ja ympäristönsuojeluasioiden nykyistä tilaa.
Kesä-heinäkuussa vastaava selvitys tehtiin sähkö- ja elektroniikka alan yrityksissä. Kyseisten alojen ympäristöselvitykset on tehty aiemmin ainoastaan
Oulussa vuonna1997, nyt mukana olivat
myös toimialueen muut kunnat. Tuloksista laadittiin erilliset raportit.
JätehuolIossa jätelain muutos tiukensi
velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Asiaa kartoitettiin ympäristöviraston toimialueella tarkastamalla marraskuun 2005 aikana lähes 600
kiinteistön jätehuoltosopimusten tiedot.
Kiinteistöille, joilta sopimus puuttui,

lähetettiin kirje velvollisuudesta liittyä
järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Selvit:yksen myötä tilanne Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella kohentui
laajemminkin ja ihmisten tietoisuus liittymlsvelvollisuudesta sekä asianmukaisen jäteastian hankinnasta ja sijojttamisesta kiinteistölle lisääntyi.
EU-rahoitteinen projekti "Suomalaisen
jätehuolto-osaamisen vienti Luoteis-Venäjälle" päättyi vuoden 2005 lopussa.
Hanke toteutettiin Arkangelin kaupungissa, missä suomalaisen asiantuntemuksen avulla kehitettiin Luoteis-Venäjän
suurimmille asutuskeskuksille soveltuvaa
jätehuoltojärjestelmää.
Maa-ainestenottotoiminta Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella oli
vilkasta. Kertomusvuoden aikana toimialueella oli voimassa 124 maa-aineslupaa, joiden lisäksi valvontaa tehtiin
kahdeksalla kohteella. Maa-ainesten otto oli laajinta Kiimingin ja Oulunsalon
kunnissa, joiden molempien alueella oli
yli 20 lupakohdetta. Vähiten lupia (alle
5) oli Limingan ja Hailuodon kunnissa
sekä Oulun kaupungissa. Luvissa myönnetty kokonaisottomäärä on noin 17,5
milj. m3.
Kesän 2005 aikana tehtiin kalkilla maaainesluvan alueilla kartoitus nykytilanteen selvittämiseksi. Kartoituksessa
käytiin läpi mm. kohteen ottotilanne,
merkinnät, yleinen siisteys ja keskeisimpien lupamääräysten noudattaminen.
Maankäytön suunnittelussa yrnpäristönäkökohtien huomioon ottaminen
tuotiin esille erilaisissa maankäyttöön
liittyvissä työryhmissä ja lausunnoissa. Ympäristölautakunnassa käsiteltyjä keskeisiä maankäytön suunnitteluun
liittyviä hankkeita olivat Oulujokivarren
osayleiskaava, Tyrnävän osayleiskaava,
Länsi-Toppilan kaavarunko sekä Korvenkylän-Välikylän tavoitesuurmitelma.
Usäksi virasto antoj useita lausuntoja
toimialueen kuntien kaavoista ja oli mukana maankäytönsuunnittelun työryhrrussä.

~ OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 200S

Lautakunnassa käsiteltiin kaksi
moottorikelkkareitin reitosuunnitdman
ja rdtinpitäjän hyväksyntää. Toinen reitti kulkee Kiimingissä Oulun kaupungin
rajalta Piltoseen sekä Kiimingin keskustasta Haukiputaan rajalle. Toinen reitti,
josta on jatkossa valitettu hallinto-oikeuteen, kulkee Oulussa ja osin Kempeleessä Oulunnillista Kempeleen rajalta Madekosken kauna IsosuoUe lähelle
Hiukkavaaraa, missä se liittyy .H.iukkavaara- Ylikiiminki -reittiin.

Ympäristön tilan seuranta koosnll erilaisista viranomais- ja ve1voitcseurannoista sekä yksittäisistä havainnoista.
llmanlaaclun seurantaa jatkettiin ilmaa
kuormittavien laitosten ja kaupungin
yhteistyösopimuksen mukaisesti Vuoden 2004 mlttaustuloksista laaclittu raportti osoitti ilmanlaadun olleen jokseenkin edellisten vuosien kaltainen.
Keskeisimmän ongelman aiheuttaa liikenne erityisesti kevääseen ajoittuvina
katupölyhaittoina.
Alueen vesistöjen tilaa seurattiin Oulujoen, Oulun edustan merialueen, Liminganlahden ja Kiiminkijoen yhteistarkkailutulosten avulla sekä yrnpäristökeskuksen erillisten seurantatietojen perusteella. Omana toimintana toteutettiin
valtakunnallista sinileväseurantaa toirnialueen kunnissa. Sinileviä havaittiin Kuivasjärvessä ja Jäälinjärvessä.
Virasto oli aktiivisesti mukana Oulun
Pyykös- ja Kuivasjärvien selvitys- ja
kunnosIDssuwuUte1mien Jaadinnassa
sekä Muhoksen Pirttijärven ja KaJettomanjärven kunnostushankke.issa. Oman
yllätyksensä aiheutti Pyykösjärven tilassa
kesällä 2005 tapahtunut radikaali muutos. Aikaisemmin rehevä ja samea järvi
muuttui hyvin happamaksi ja kirkkaaksi.
Muutoksen takia järven cilan seurantaa
lisättiin ja kunnostus toimien tarkastelu
käynnistettiin uudelleen.
Oulun luonnonoloja sekä ympäristö~
kuormitusta ja sen kehittymistä esittelevä "Oulun ympäristön tila" -raportti

valmistui. LinnustOlaskentaa jatkettiin
KempeleenJahdeJIa ja utonniemessä.

si. Vlfasto oli mukana hankkeen ohjausja työryhmässä.

Kestävän kehityksen edistämisessä
vuosi 2005 oli Oulun kaupungissa sekä
strategisen suunnittelun että käytännön
tekojen vuosi. Kestävän kehityksen politiikka päivitettiin, kestävän kehityksen
esite uusittiin ja seurantaraportti indikaattoritietoineen valmistui kaupungin
toimintal<ertomuksen ja tilinpäätöksen
wtteeksi.

Ouiun kaupungin juhlavuosi näkyi
myös ympäristövjraston toiminnassa. Virasto isännöi Eurocities ympäristökomjtean kokousta kesäkuussa ja
vastasi Euro'futuroscope kongressin
l'mpäristöosiosta. JuWavuoden kunniaksi julkaistiin Oulun putkilokasvien Ievinncisyyrtä esittelevä kirja "Oulun kasvit Piimäp~rältä Pilpasuolle". Kirja on
myös osa viraston koordinoimaa EUhanketta "'Ympäristötieto nettlln - Oulun pilotti", joka päättyi vuoden 2005
lopussa.

Kiimingin kunnan ja seurakunnan
ympäristöasioiden hoidon kokonaisvaltainen kehittäminen toteutui ympäristöministeriön rahoittamassa ympäristöruplomihankkeessa. Hankkeessa
sovellettiin evankelisJuterilaisen kirkon
kehittämää ympärlstöjärjestelmää kun~
nan toimintaan. Kokemukset olivat positiiviset ja toimlntamallista laaditaan
ohje myös muiden kuntien käytettäväk-

Yhteistyötä kehitettiin sekä valtion viranomaisten että kuntien viranomaisten
kanssa. Yhteistoimintapalaverit pidettiin
alueellisen ympäristökeskuksen, metsäkeskuksen ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa.

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 2005 \ :

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

1

ELINTARVIKEVALVONTA

,.II

Elintarvikevalvontaa varten laadittiln
riskinarviointeihin, elintarvikeviraston
vaivontasuositukslln ja käytettävissä oleviin henkilöstöresursseihin pohjautuva
valvontasuunrutelma, jonka tarkoituksena oli suunnata valvonta tasapuolisesti
kaikkiin seudun kuntiin. Elintarvilcevalvonnan tarkastus käyntejä tehtiin 2146,
kun tavoitteena oli 2354. Elintarvikkeiden laatu2 koskevia valiruksia kirjattiin
119 ja kolme elintarvike-erää asetettiin
myynti- tai käyttökieltoon.

Valvontaa toteutettiin projekteina

ja laitosvalvontana. Kertomusvuonoa osallistuttiln neljään valtakunnalliseen tai alueelliseen elintarvikevalvonnan projektiin ja toteutettiin kahdeksan
omaa projektia, joista kaksi jatkuu vuonna 2006. Viranomaisnäytteidenotto kohdentui pääosin laitosvalvonnan näytteiden ottoon sekä vaJvontaprojekteiden
yhteydessä otettuihin näytteislln. Projektien avulla pyrittiin kartoittamaan elintarvikkeiden käsittelyyn liittyviä riskejä.

Suunnitelmallinen valvonta on lisännyt
elintarvikevalvonnan jämillyyttä ja yhdenmukaisuutta kaikissa seudun kunnissa. Erikoisosaamista hyödyntämällä ja
erikoisosaamiseen kouluttamalla on valvonnan laatutasoa parannettu. Toimintajärjestelmän a"Julla vaJvontakäytäntöjä
on yhtenäistetty. Kertomusvuonna Oulun seudulle tehtiin EU-kalalaitostarkastus kahteen kala-alan laitokseen. Uutena
asiana kalasatamien valvonta kohdennettiin myös kalastusaJukslln.

~
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Ennakkoon suunnitteJematonta työtä
tectättivät mm. ruokarnyrkytykset ja salmonellaa sisältävien siipikarjanlihojen
t2.kaisinvedot sekä suurten yleisötapahrumien ilrnoitusmenettelyn ja valvonnan yhtenäistäminen kaikissa seudun
kunnissa.

Epidemioilta ei vältytty. Oulussa todettiin yksi suuri ruokamyrkyeysepidemia.
jossa sairastui noin] 50 henkilöä [aam
punajuuriraasteen bakteeritoksiinist3.
Oululaisesta ravintolasta tiedetään kuuden henkilön saaneen salmonellatartunnan ilmeisesti brasilialaisen siipikarjan
lihan välityksellä. HaiJuodossa todettiin poikkeavan suuri norovirusepäilyjen
määrä, mutta mitään elintarvikkeislln
viirn.avaa lähdettä ei pystytty osoittamaan, Oulussa heräsi myös pienehkö r3vintolaperäinen virusinfektioepäily.
Ruokamyrkytysten ja vesiepjdemioiden
yms. seJvitystyöhön organisoitiin seudullinen selvitystyöryhmä, johon nimettiin
terveydenhuoltopuolen kuntavastaavat
ja jonka toimintatavoista sovittiin. Yhteisiä kokoontumisia järjestettiin kaksi.

TALOUSVEDEN VALVONTA

Oulun seudun ympäristöviraston toimialueella on kuusi suurta vesilaitosta,
joiden veden käyttäjärnäärä on yli 5000
käyttäjää. Näiden valvontanäytteiden tulokset raportoidaan EU-komissiolle. Sen
lisäksi seurannassa on seitsemän pienempää vesilaitosta ja kaksi pientä vesiosuuskuntaa.
Kertomusvuonna on noudatettu eri
kuntien valvontayksikköjen aikaisemmin
hyväksymiä talousvesien valvontatutkimusohjelmia. Vesilllitokset tarkastettiin
ja arvioitiin vesilaitostoiminnan riskejä. Yksi uusi vedenottamo hyväksyttiin
Kempeleeseen. Valvontatutkirnusohje1rnia kehotettiin päivittämään muutosten
tai virheiden osalta. Verkostoveden valvontatutkirnusohjelman mukaiset näytteet täyttivät laadultaan sosiaali- ja ter-

veysministeriön talousvedelle asettamat
laatuvaatimukset, lukuun ottamatta yhtä
Oulussa wdettua enterokokkibakteerilöydöstä. Uusintanäyttciden perusteella
ei ole epäiltävissä, että kyseessä olisi ollut verkostoveden laatuvirhe.

>

Veden virheelliseen käyttöön liittyi yksi
epidemia Oulussa marraskuussa. Tekojääradan pukukopista otettu, putkistossa
kesäkauden seisonut ja juoksuttamatta
nautittU vesi aiheutti vatsaoircita puolelle 16 hengen urheilujoukkueesta. Bakteerien kokonaismäärä oli erittäin suuri,
mutta mitään tautia aiheuttavaa bakteeria eJ pystytty osoittamaan.

ELINYMPÄRISTÖN VALVONTA

Uimavesiä valvottiin sekä rannoilla että halleissa. Valvonnassa oli kaikkiaan
yhdeksän ns. EU-uirnarantaa, joiden
maksimikävijämäärä on yli sata henkeä
päivässä ja joiden veden laadusta raportoidaan vuosittain EU:l.le. Näiden lisäksi
valvonnassa oli 39 muuta yleistä uimarantaa ja 20 muuta uimapaikkaa mm.
lcirikeskusten rantaa. Uimarantavesien
näytteenotosta ja tutkimisesta aiheutuvat kustannukset osoitettiin nyt kaikissa seudun kunnissa terveydensuoje.lulain
mukaisesti rantojen ylläpitäjille.
Veden laatu EU-rannoilla ei kailcissa tutkimuksissa täyttänyt strategian mukaisia EU:n asettamia vaatimuksia. Oulun
Lämsänjärvellä todettiin raja-arvot ylittävä ympäristöstä peräisin olevien terveydelle haitaltomien kolibakteerien pitoisuus. Limingan Rantakylän ja Lumijoen Viinavuoren uimavesissä todettiin
liian korkea pH-arvo. Syynä oli veden
levien luontaisen lisääntymisen aiheuttama pH:n nousu. Sinilevähavaintoja ei
näillä rannoilla kultenkaan todettu.
Uimahallia tai uima-allastiloja oli valvonnassa 26. Näistä 22 on Oulun kaupungissa ja neljä ympäristökunnissa ja
veden laatua valvotaan valvontasuunnitelmien mukaisesti. Kesällä valvot-

riin lisäksi Kempeleen leirintäalueen ja
Kempeleen seurakunnan Tyrnävällä olevan leirikeskuksen uima-altaidcn veden
laatua. Suurin osa allasvesien laaroongclm.ista on liittynyt desinfiointiaineena
käytetyn k100rin virheellisiin määriin.
Asuntojen ja kokoontumisriJojen, kuten
koulujen ja päiväkotien, osalta tavoitteena oli sisäilman terveyshaittaa koskevlen valitusten määrän väheneminen.
Valitusten määrää verrattiin kuntien
ympär:istöterveydenhuoltoon edellisenä
vuosina tulleisiin sisäilmavalituksiin ja
määrän todettUn vähentyneen. Koulujen
terveydellisten oJojen tarkastukset sovlttiin tehtäväksi yhdessä tyäterveyshuol-

r
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KULUTTAJANEUVONTA
KuJunajaneuvonnassa hoidettiin yhteensä 18 kunnan kuJunajaneuvoma kahden kokopäiväisen viranhaltijan voimin.
Alue kattaa noin 44 % koko Oulun läänin väestöstä. Resurssien vähäisyydestä
johruen kuJunajaneuvonta on ajoittain
ruuhkaurunut ja kuluttajat joutuneet
yrittämään useamman kerran päästäkseen kuJuttajaneuvojan puheille.
Yhteydenottojen kokonaismäärä oli
5074. Määrä jäi hieman alle edellisvuoden, mikä selittyy yhä monimutkaisempina ja teknisempinä valitusasioina, mihin puolestaan on syynä markkinoille
nopeasti tuleva uusi digi- ja tietotekniikka ja uudet viestintäpaJvelut.
Edelleen suurimpina yksittäisinä valitusaiheina olivat autokaupat ja asuntokaupat. Nousussa olivat eJektroniikkaruotteet ja -palvelut sekä rakentaminen ja
remontomti.

10n, työsuojelun ja kiinteistön omistajan
edustajan kanssa huomioiden kuitenkin
kuntien omat käytännöt ja resurssit. Sisäilman terveyshaittaa koskeviin selvityksiin Jijttyvät laajemmat tutkimukset ja
näyrteenotot on ohjattu asianruntijayrityksille.

Kuluttajapalvelujen turvallisuuden valvonnassa osallistuttiln valtakunnalliseen
kuntosalien valvontaprojektiin ja Oulun lääninhallituksen ohjaamiin ratsastuspalveluiden ja avantouintipaikkojen
turvallisuusprojekteihin. Mittavampana suuren yleisötilaisuuden turvallisuuden tarkastuksena toteutettiin Oulussa
järjestetyn avantouinnin SM-kisatapah-

ruman rurvallisuusjärjestelyiden tarkasUimarantOjen valvonnan yhteydessä
suoritettiin leilc.k..ivälinciden rorvallisuustarkastuksia.
tus.

Kuluttajilta tulleet tuoteturvallisuuteen
Jijttyvät ilmoitukset ja niihin Jijttyvä selvitystyö ovat koskeneet lapsen vauhtipuistossa saamaa palovammaa, pianon
jalan irtoamisesta aiheutunutta lapsen
loukkaantumista sekä kyllästetyn puun
käyttämistä leikkiplhoilla.

Vuonna 2005 valvontaan käytettiin 232
htpv (1,05 htv), mikä on noin kuukauden verran asetettua tavoitetta (253
htpv) vähemmän.

Oulun kuJunajaneuvonnan vuonna
2004 mallintama tavoitetila kuluttajavalirusprosessista valittiin sisäasiainministeriön 'Julkiset palvelut verkkoon"
-projektiin aupa) toteutettavaksi kuluttajaneuvonnan verkkopalveluhankkeeksi. Hankkeen toteuttaa Oulun seUN
yhdessä KuJuttajavirnston kanssa. Kertomusvuonna kuJuttajaneuvonta oli mukana proje1<tisuunnitelman laatimisvaiheessa) projektin hakemisvaibeessa sekä
tietoteknisen toteutuksen testausvaiheessa asianruntijaosaajana. Verkkopalvelu otetaan valtakunnalliseen käyttöön
vuoden 2006 aikana.
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ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO JA ELÄINSUOJELU

EläinlääkintähuoUossa viisi praktik.kodäinlääkäriä vastasi entisillä toiminta-alueillaan tuotantoeläinten ja lemmikkien hoitamisesta. eläinsuojelusta
ja muista virkaeläinlääkärin tehtävistä.

Maidontuotantotiloja on OuJun seudulla 238, joista 124:lle praktikkoeläin-

lääkärit tekivät hygienialain mukaisen
navettatarkastuksen. Noin neljäsosalle
tiloista annettiin kehotuksia lähinnä yleisen hygienian parantamiseen liittyen.

Oulussa pieneläinten hoitaminen järjestettiin ostopalveluna ja tuotantoeläinten
hoitamisesta vastasi Muhoksen eläinlää-

Eläinsuojelussa hoidettiin eläinsuoje-

luepäilyjä koskevien tapausten t.arkasramiset. Oulussa tarkastukset painottllivat
lisäksi ammattimaisen tai muutoin laajamittaisen eJäintenpidon taIkastuksiin.

käri. EläinsuojelUSt2 sekä virkae1äinlääkäIin tehtävistä huolehtivat prakrikkol
hygieenikko tai johtava hygieenikko.
EläinJääkintähuollon päivystykset jär-

jestettiin yhteistyössä ympäristökuntien
kanssa. Alueella toimi kolme päivystysrengasta. Eriytetty tuocantoeläin- ja
piene!äinpäivystys pohjoispuolen päivystyspiirissä toimi edelleen hyvin, mutta edellytti kahden yksityise!äinJääkärin
paikkaamista päivystyksiin.

Lintuinfluenssaan varaununinen käynnistyi Tarttuvia e1äint2utiepidemioita ei

Oulun kaupungin sopimus talteen otettujen eläinten hoidosta uusittiin syksyllä

esiintynyt, mutta Oulussa syksyllä todettu lokkien infiuenssavirus teetätti huomattavan määrän ylimääräistä työtä sekä
käynnisti varauturnissuunnineJun linruinfluenssan varalle.

2005 OuJun Eläinkodin kanssa. Sopi-

mukset ovat kuntakohtaisia, mutta hoidoista aiheutuneista kustannuksista on
kuitenkin vastannut seudullinen ympäristövirasco.
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TIEDOTUS JA VALISTUS

JULKAISUT 200S
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005

Kestävän kehityksen seurantaraportti 2004.
Oulun kasvit Piimäperältä Pilpasuolle.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 2004.
Oulun ympäristön tila 2005.

RAPORTIT 2005
1/2005
2/2005
3/2005
4/2005

Listena monocytogenes kalavalmisteissa 2004.
Tuoreen kalan mikrobiologinen ja aistinvarainen laatu 2003-2004.
Siipikarjan lihaprojekti 2004.
Ympäristöasioiden hoito graafisella alalla Oulun seudulla 2005.
Selvitys.
5/2005 Ympäristöasioiden hoito sähkö- ja elektroniikka-alalla Oulun
seudulla 2005. Selvitys.
6/2005 Hyvä ympäristö yhteistyöllä. Oulun seudun ympäristöviraston
strategia ja visio vuoteen 2015.

7/2005 Kasvisten patogeenit 2004-2005.
8/2005 Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2005.
9/2005 Puhdas keittiö -projekti 2004-2005.

TIEDOTTEITA
erilaisista ympäristöviraston toimintaan
liittyvistä keskeisistä asioista lähetettiin
kertomusvuonna 23. Tiedottelsta 12
koski uimavesiä, seitsemän ympäristön-

suojelun ja neljä yrnpäristäterveyclenhuollon ajankohtaisia asioita.

ESITTEITÄ
tehtiin yhteistyössä kaupunginhallintokuntien kanssa kaksi, joista toinen koski
kestävää kehitystä ja toinen Pilpasuon
luonnonsuojelualuetta.
Ympäristöasioiden ja terveysvalvonnan
käytännön toteutusta ja jätehuoltoa kos-

kevat OHJEET päivitetriin.

.y

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS 200S

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORIO

Laboratorio kuulw kertomusvuonna
hallinnollisesti Oulun seudun yrnpäristövirastoon, mutta taloudelliselta. vastuultaan Oulun kaupungin alaisuuteen.

Oulun seudun ympäristölautakunnan
asettama työryhmä laati kevään 2005
aikana toimenpideohjelman/liiketoimintasuunnitelman laboratorion palvelurakenteen kehittämiseksi viraston
strategian ja Oulun seudun yrnpäristötoimen yhteistOimintasopimuksen edellyttämien tavoitteiden mukaiseksi, jonka
kaupungin hallitus syksyllä hyväksyi. Tämä edellytti mm. laboratOrio-toimintojen muuttamista/supistamista ja henkilökunnan vähentämistä.
Kesällä käynrlistettiin neuvottelut
Technopolis Oy:n kanssa uusien laboratoriocilojen suunnittelerniseksi ja rakentamiseksi ceknologiakylään Lnnanmaalleo Aikataulu oli kiireinen, sillä tilojen
ruli olla valmiina vuoden loppuun men-

nessä. Vuokrasopimus tehtiin kymmeneksi vuodeksi ja tiloihin päästiin muuttamaan heti vuoden vaihteen jälkeen.
Laboratoriotoiminraa tehostettiin mm.
ottamalla koekäytössä aikaisemmin ollut
sähköinen testausseloste käyttöön koko
laajuudessaan. Kaikille vakioasiakkaille on tarjottu kyseistä tekniikkaa ja yhä
kasvava osa asiakkaista saakin jo testaussdosteensa sähköisesti. Kyseisellä menettdyllä tulokset ovat asiakkaan käytössä ainakin 1-2 vuorokautta aikaisemmin
kuin perinceisellä menetelmällä.
Laboratoriossa tutkittiin kertomusvuonna reilut 9400 näytettä, joista tehtiin lähes 35 000 määrirystä. Viimeisten viiden
vuoden aikana vuosittain on tutkittu
9000 -10500 näytettä, ja tehty 31000
- 36 000 määritystä. Tuloista 47 % ruli
vesinäytteistä, 44 % elintarvikenäytteistä
ja 9 % muista näytte.istä. Mikrobiologisesta analytiikasta tuloista ruli noin 78 %

ja kemiallisista noin 22 %. Tärkeimpien parogeenisten tutkimusten määrät ja
löydösten osuudet ovat pysyneet jokseenkin samanlaisina.
Laboratoriopa1ve1uista perittäviä maksuja tarkistettiin 1.1.2005. Tulot kasvoivat edellisestä vuodesta ja rulotavoite
ylitettiin. Nettotappio oli myös selvästi
talollssuunnitelmaa pienempi. ToiIDintakate oli 73 %.
Laboratorion laatujärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Mittatekniikan keskus
suoritti neljän vuoden välein tehtävän
uudelleen akkreditoinciin tähtäävän tarkastuksen toukokuussa, jonka jälkeen
alkoi kolmas altkreclitointikausi. Samalla
akkreclitointia haettiin kahdelle uudelle
mikrohiologlselle menetelmälle. Akkreditoirujen menetelmien määrä oli vuoden lopussa 35, joista 20 oli mikrobiologista ja 15 kemiallista menetelmää.
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TALOUS

Oulun seudun ympäristölautakunnan ja sen alaisen toimivan viraston talous hoide-

taan liikelaitosmallilla. Talousarviossa virasto on jaettu seuraavaksi taJouciellisiksi 51tovuustasoiksi:

o

viranomaistoiminnat
(ympäristäterveysvalvonta, ympäristönsuojelu, ilmantarkkailu ja hallinto)

o

eläinlääkintähuolto
elintarvike- ja ympäristölaboratorio

o
o
Taksat yhtenäistetilin ja tarkistettiin keväällä ja hygienialaln mukaisten maidontuotantotilojen tarkastusten hintaa
koskeva tarkennus taksaan tehtiin kertomusvuoden keväällä.
Perustamisesta aiheutuneisiin ylimää-

kuluttajaneuvonta

räisiin kustannuksiin haettiin Sisäasiainministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta, jota saatiin 100 000 euroa.
Avustussumma käytetään lautakwman

vahvistamlin tarkoituksiin ja käsitellään
kirjanpidossa varsinaisen talousarvion
ulkopuolella.

Varsinaisen toiminnan osalta toiminta-

tuloja kertyi lähes budjetissa arvioidulla tavalla ja menojen osalta tuli säästöä.
Näin ollen kuntien maksuosuuksia vuodelta 2005 palautetaan kaikilta sitovuustasoilta.

Kuntien maksuosuuksien jakoperusteet sitovuustasoittain
Viranomaistoiminnat

Vuoden 2004 tilinpäätöstietojen ja kuntien asukasluvun

perusteella suhteessa 70% (tilinpäätöstiedot) - 30% (asukasluku)

~
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Eläi nlää ki ntäh uolto

Vuoden 2004 tilinpäätöstietojen suhteessa

Elintarvike- ja ympäristölaboratorio

Kustannuksista vastaa Oulun kaupunki

Kuluttajaneuvonta

Vuoden 2004 asukaslukujen suhteessa (18 kuntaa)

TULOSLASKELMA
Ta. 1.1.·31.12.2005

Tot %

2991 769,96

3488596,00

86%

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA

127762,08
70463,73

0,00
0,00

MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT
OSTOTTILIKAUDEN AIKANA
PALVELUJEN OSTOT

-110838,62
-541621,76

-'14 130,00
-576853.00

97 %
94 %

-, 674674.67

-, 716908,00

98%

-32318S,70
-140314,66

-471 770,00
-126806,00

111 %

'16029,75

-16029,00

100%

-385690,24

-466100,00

83 %

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-2359,63

0,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

2359,63

TALOUSARVIO
LIIKEVAIHTO

HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKE KULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

1.1.-31.12.2005

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

0,00

0,00

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

0,00

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0,00

0,00

69%

TASE 31.12.2005

RAHOITUSLASKELMA

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEELLISET HYÖDYKKEET
KONEET JA KALUSTO

72 961.33

VAIHTUVAT VASTAAVAT
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET
SIIRTOSAAMISET

74898,18
117412,13

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
KASSAVIRTA
TULORAHOITUS
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALUÄÄMÄ)
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
INVESTOINNIT
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT

-88991,08

RAHAT JA PANKKISAAMISET

762859,73

VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN
NETTOKASSAVIRTA

72961,33

VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
PERUSPÄÄOMA
TILIKAUDEN YLI-(ALI)JÄÄMÄ
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
OSTOVELAT
MUUT VELATlLlITTYMISMAKSUT JA
MUUT VELAT
SIIRTOVELAT
VAsTATTAVAA YHTEENSÄ

1028131,37

88991,08

0,00

68301,86
63765,01
B07073,42
1028131,37

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS
MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
LYHYTAIK.SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA
LYHYTAIK.5AAMISTEN MUUTOKSET MUILTA
KOROTTOTT. PITKÄ- JA LYHYTAIKVELKOJEN MUUT.

·2359,63
16029,75
2359,63

88 991,08

., 796,08

-190514,23
939140,29

RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA

835821.06

KASSAVAROJEN MUUTOS

762859,73

KASSAVAROJEN MUUTOS
KASSAVARAT 31.12.
KASSAVARAT Dl ,01.
KASSAVAROJEN MUUTOS

762859,73
0,00

762859,73

TULOSLASKELMA TULOSALUEITTAIN
Eläinlääkintäh uolto

Viranomaistoiminta

Tet % 1.1.-31.12.2005

1.1.-31.12,2005

Ta 2005

1 749932,38

2016648,00

2265,99
48378,40

0,00

-47093,64

-300802,03

-42050,00
-358514,00

112%
84%

-1001 737,23

-1067181,00

-161370,20
-79549,02

LIIKEVAIHTO
LIIKETOIMINNAN MUUTTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT
OSTOTTILIKAUDEN AIKANA
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

87 %

Kuluttajaneuvonta

Ta 2005

472109,76

512200,00

4816,40

0,00

Tet % 1.1,-31.12.2005
92%

Ta 2005 Tot %

95426,15

106515,00

25,00

0,00

90%

1 029.04

-12 000,00
-48897,00

126%
88%

-, 228,18
-4879,99

-1 380,00
-5150,00

89%
95%

94%

-236809,14 -239670.00

99%

-65888,22

-68640,00

96%

-244686,00
-78634,00

66%
101 %

-93211,37 -113362,00
-27060,28 -17771,00

82%
152 %

·9977,98

-883,35

-883,00

100%

0,00

0,00

-211034,56

-224700,00

94%

-61 635,62

-BO 500,00

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-1 893,26

0,00

0,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

1 893,26

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
ARVONALENTUMISET
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

-15109,47
-43100,28

-15856,00 63%
-5089,00 100 %

-5085,90

0,00

0,00

-9419,92

-10400,00

0,00

0,00

0,00

77%

91 %

-

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0,00

ElintarvikelaboratorIo
1.1.-31.12.2005
Ta 2005
LIIKEVAIHTO

"
"

I

LIIKETOIMINNAN MUUTTUOTOT
TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA

758630,00

Hankkeet ja Seutuyhteistyö
Yhteensä
Tot % 1.1.-31.12.2005 Ta 2005 Tol% 1.1.-31.12.2005
84%

94603,00

41 % 2991 769,96

3488596,00

0,00

127762,08
70463,73

0,00
0,00

0,00

-11 0 838,62
-S41 621,76

0,00

120654,69

0.00

7786,58

-47 108,50
-34171,19

-58700,00
-69689,00

80%
49%

-298,83
-158 668,27·

-363996,96

-341 417,00

107%

-6243,12

-57243,23

-28139,41

-97866,00
-25312,00

58%
111%

-1 382,92
-480,05

-15 146,40

-15 146,00

100%

0,00

-103 326,93

-150 500,00

69%

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)

-466,37

0,00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT RAHOITUSTUOTOT

466,37

MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT
OSTOTTIlIKAUDEN AIKANA
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVU KULUT
ELÄKEKULUT
MUUT HENKILÖSIVUKULUT

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

86%

0,00
-94603,00

168%

-114130,00
-576853,00

97%
94%

-1674674,67 -1716908,00

98%

-323185,70
-140314,66

-471 770,00 69%
-126806,00
%

0,00

-16029,75
0,00
0,00

-16029,00100%
0,00

-273,21

0,00

-385690,24

-466100,00

0,00

0,00

-2359,63

0,00

2359,63

0,00

I'

I
I

Ta 2005 Tot %

38905.13

13 269,71

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
ARVONALENTUMISET

l-

635396,54

0,00

0,00

1"

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ

0,00

0,00

0;00

0,00

0,00

0,00

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 %

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖlAUTAKUNTA
Oulun seudun ympäristölautakunta johtaa ja valvoo kuntien toimialaan kuuluvaa
ympäristönsuojelua, ympäristöterveydenhuoltoa ja muuta ympåristöhallintoa sekä

kuluttajaneuvontaa. Lisäksi lautakunnan alaisuudessa toimii omana toimintayksikkönään
elintarvike- ja ympäristölaboratorio.
Ympäristölautakunnan toiminnan tavoitteena on turvata Oulun seudulle viihtyisä
ja terveydelle vaaraton elinympäristö sekä säilyttää luonnon toimintakyky ja
monimuotoisuus.

YMPÄRISTÖNSUOJELUN TOIMINTAYKSIKKÖ
Ympäristönsuojelu käsittää ympäristöä pilaavan toiminnan, jätehuollon, vesiensuojelun,
ilmansuojelun, meluntorjunnan, kemikaaliasioiden sekä maa-ainestenoton
lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asiat. luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön
suunnitteluun liittyvät asiat sekä ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JA KULUTTAJANEUVONNAN TOIMINTAYJ<SIKKÖ
Ympäristöterveysva[vonta käsittää elintarvikkeiden, kulutustavaroiden ja
kuluttajapalveluiden turvallisuuden sekä elinympäristön terveellisyyden
valvonnan, neuvonnan ja seurannan sekä terveyshaittojen ennaltaehkäisyn. Lisäksi
ympäristöterveysvalvonnan yksikkö huolehtii kemikaalien markkinavalvonnasta sekä
tupakkalain mukaisesta valvonnasta. Oulun seudun kuluttajaneuvonta hoitaa Oulun ja
17 muun kunnan kuluttajaneuvonnan.

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON TOIMINTAYKSIKKÖ
Tarjoaa eläinten sairauksien hoitoon liittyvät ympärivuorokautiset
peruseläinlääkintäpalvelut, huolehtii maidontuotannon hygieenisestä valvonnasta sekä
tuotantoeläinten hyvinvoinnin estämisestä. Lisäksi kunnaneläinlääkärit huolehtivat
tarttuvien eläintautien leviämiseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja
eläinsuojelusta.

ELlNTARVIKE- JA YMPÄRISTÖlABORATORIO
Tuottaa Oulun seudun ympäristölautakunnan toimintastrategian mukaisesti
tutkimuspalveluja Oulun seudun ja Pohjois-Suomen kuntien viranomaisten tarpeisiin
ja tukea ympäristöterveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun valvontaa. Laboratorion
tehtävänä on lisäksi myydä tutkimuspalveluja sekä yrityksille että yksityisille asiakkaille
ja toimia poikkeusoloissa tarvittaessa tietyillä tutkimusalueilla valtionhallinnon
tarpeiden mukaan. Laboratorion toiminta perustuu eri valtionhallinnon viranomaisilta
saatuihin tutkimusoikeuksiin ja/tai velvoitteisiin. LaboratorioIla on oikeus antaa virallisia
lausuntoja tutkimistaan näytteistä.

